
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Defisit Nutrisi pada Anak DHF 

1. PengertianDefisit Nutrisi pada Anak DHF 

Kebutuhan nutrisi bagi tubuh adalah suatu kebutuhan dasar manusia yang sangat 

penting. Nutrisi adalah sumber energi untuk segala aktivitas yang ada dalam sistem 

tubuh. Sumber-sumber nutrisi dalam tubuh juga berasal dari dalam tubuh itu sendiri, 

seperti glikogen yang terdapat dalam otot dan hati maupun protein dan lemak yang 

terdapat dalam jaringan dan ada juga sumber lain yang berasal dari luar tubuh seperti 

yang sehari-hari dimakan oleh manusia (Susanto & Fitriana, 2017). 

Nutrisi yang adekuat dan seimbang merupakan kebutuhan yang sangat penting, 

nutrisi termasuk dalam pembangun tubuh yang memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan 

dimana anak sedang mengalami pertumbuhan yangs angat pesat terutama 

pertumbuhan pada otak. Keberhasilan perkembangan anak ditentukan oleh 

keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan otak. Jadi dapat dikatakan bahwa 

nutrisi sangat mempengaruhi pertumbuhan dan juga mempengaruhi perkembangan 

otak (Narendra, Sularyo, & Soetjiningsih, 2002).  

Defisit Nutrisi merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami 

penurunan berat badan ataupun memiliki resiko mengalami penurunan berat badan, 

anoreksia karena tidak adekuatnya asupan nutrisi atau metabolism nutrisi untuk 



kebutuhan metabolik pada pasien yang menderita penyakit dengue haemorrhagic 

fever(Potter & Perry, 2010).  

Dengue haemorrhagic fever (DHF) merupakan penyakit yang dapat diderita oleh 

anak-anak dan orang dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot dan sendi yang 

biasanya memburuk setelah dua hari pertama dan apabila timbul rejatan maka akan 

dapat menyebabkan kematian (Ridha, 2014). 

DHF adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus dengue yang 

ditulakan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Penyakit ini dapat menyerang 

semua orang dan dapat mengakibatkan kematian terutama pada anak dan sering 

menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah (Susilaningrum et al., 2013). Jadi dapat 

disimpulkan defisit nutrisi pada anak DHF adalah penyakit yang disebabkan oleh 

virus dengue yang dapat menyerang anak-anak, dimana anak-anak yang terserang 

penyakit DHF dapat mengalami penurunan berat badan.  

2. Etiologi Defisit Nutrisi pada Anak DHF 

Dengue haemorrhagic fever yang sering disebut dengan demam berdarah 

disebabkan oleh virus dengue yang termasuk dalam genus flavivirus yang terdiri dari 

asam riboknukleat rantai tunggal. Virus dengue ini ditularkan melalui vector nyamuk 

aedes aegypti. Terdapat 4 serotipe virus yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4 

yang dapat menyebabkan demam berdarah dengue. Infeksi salah satu serotipe ini 

akan menyebabkan antibody terhadap serotipe yang bersangkutan, sedangkan 

antibody yang terbentuk terhadap serotipe lain sangat kurang, sehingga tidak dapat 



memberikan perlindunganyang memadai terhadap serotipe yang lainnya. (Sudoyo, 

2009). 

DHF adalah virus dengue yang hingga saat ini mempunyai 4 serotipe virus 

dengue di Indonesia yang termasuk dalam grup B Arthropedi borne viruses. Virus 

dengue ditularkan oleh nyamuk aedes aegypti. Infeksi virus dengue mengakibatkan 

manifestasi klinis yang bervariasi mulai dari asimptomatik, penyakit yang paling 

ringan, demam dengue, demam berdarah dengue, dengue haemorrhagic fever, 

sindrom syok dengue. Walaupun secara epidemiologis infeksi ringan lebih banyak, 

pada awal penyakit hampir tidak mungkin membedakan infeksi ringan atau berat 

(Ridha, 2014).Menurut SDKI 2016 (Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia), 

penyebab diagnosa keperawatan defisit nutrisi adalah ketidakmampuan menelan 

makanan, ketidakmampuan mencerna makanan, ketidakmampuan mengabsorpsi 

nutrient, peningkatan kebutuhan metabolism, faktor ekonomi dan faktor psikologis 

(PPNI,2016). 

Dengue haemorrhagic feveryang disebabkan oleh virus dengue bisa masuk 

kedalam tubuh melalu gigitan nyamuk aedes aegypti yang kemudian bereaksi dengan 

anti bodi didalam tubuh dan mengakibatkan terjadinya mual muntah karena adanya 

stimulasi pada medulla vomiting, terjadinya mual muntah menyebabkan seseorang 

mengalami anoreksia sehingga menyebabkan defisit nutrisi pada anak yang menderita 

penyakit DHF (Suriadi & Yuliana, 2010). 



3. Tanda dan GejalaDefisit Nutrisi pada Anak DHF 

Menurut SDKI 2016 (Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia). Tanda gejala 

yang muncul pada diagnose keperawatan defisit nutrisi adalah sebagai berikut: 

1) Gejala dan tanda mayor 

a) Berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang ideal 

2) Gejala dan tanda minor 

a) Cepat kenyang setelah makan 

b) Kram atau nyeri abdomen 

c) Nafsu makan menurun 

d) Bising usus hiperaktif 

e) Membrane mukosa pucat 

f) Serum albumin turun 

g) Diare (PPNI,2016) 

4. Dampak Defisit Nutrisi Pada Pasien Anak DHF 

Dengue haemorrhagic fever biasanya berhubungan dengan status gizi pada anak, 

dimana status gizi pada anak penderita DHF biasanya bervariasi. DHF biasanya 

terjadi pada anak yang memiliki imun yang baik dan status gizi yang baik. Anak yang 

menderita DHF sering mengalami mual, muntah serta nafsu makan yang menurun, 

apabila kondisi ini berlanjut dan tidak ditangani dengan pemenuhan nutrisi yang 

cukup maka anak dapat mengalami penurunan berat badan sehingga status gizi anak 

menjadi kurang dan tingkat derajat keparahan DHF akan semakin bertambah parah 

(Apriana, 2012). 



5. Siklus Dengue Haemorrhagic Fever 

 Siklus dengue haemorrhagic fever memiliki keunikan, demam pada anak DHF 

biasanya menyerupai pola bentuk pelana kuda yaitu turun naik. Anak akan 

mengalami fase demam tinggi antara 39
o
C-40

o
C kemudian akan masuk ke dalam 

fasekritis dimana anak akan mengalami penurunan pada demam secara drastis 

(kembali ke 37
o
C). Ketika fase ini dialami oleh penderita sering kali penderita 

diduga mulai sembuh, padahal pada fase ini dapat terjadi shock syndrome yang 

ditandai dengan penurunan suhu tubuh tiba-tiba, denyut nadi cepatdan lemah, gelisah, 

kesadaran menurun, ujung tangan dan kaki teraba dingin, bibir kebiruan,serta wajah 

pucatdan tubuh berkeringat. Fase kritis ini juga sering disertai perdarahan seperti 

mimisan, timbul bintik merah pada kulit, perdarahan usus, muntah darah, gusi 

berdarah, darah pada tinja atau warnanya kehitarnan. Syok dapat terjadi setelah 2 

sampai 8 hari sejak gejala DHF timbul.Sebaliknya, bila fase kritis ini dapat dilewati  

maka pada hari ke 6 dan ke 7 sejak gejala DHF muncul, anak akan memasuki fase 

penyembuhan. Demam yang tadinya turun akan naik kembalisebagai bagian dari 

reaksi tahap penyembuhan hingga akhirnya suhu tubuh kembali normal dansecara 

umum kondisi anak membaik sehingga anak akan terlihat aktif dan nafsu makan 

meningkat(Tiwon, 2001) 

6. Kebutuhan Nutrisi Pada Anak DHF 

Pasien yang menderita dengue haemorrhagic fever biasanya juga mengalami 

anoreksia sehingga menyebabkan masukan nutrisinya menjadi berkurang. 

Kekurangan kebutuhan nutrisi akan bertambah jika pasien juga menderita muntah-



muntah, keadaan ini akan menyebabkan makin menurunnya daya tahan tubuh 

sehingga penyembuhan penyakit sulit tercapai bahkan dapat menyebabkan terjadinya 

komplikasi. Untuk mencegah terjadinya kurangnya nutrisi dan membantu menaikkan 

daya tahan tubuh, pasien harus segera diberikan makanan yang cukup mengandung 

kalori, protein, mineral dan vitamin. (Ngastiyah, 2005). 

Macam-macam nutrisi yang dapat diberikan untuk pasien DHF menurut 

(Tarwoto & Wartonah, 2006)yaitu: 

a. Karbohidrat 

Merupakan sumber energi utama, setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 

kilokalori (kkal). Karbohidrat disimpan dalam hati dan otot dalam bentuk glikogen 

dengan jumlah yang sangat sedikit. Sumber karbohidrat dalam makanan terdapat 

pada sereal, nasi, buah-buahan, dan sayuran. 

b. Protein  

Protein merupakan kelompok nutrisi yang paling penting bagi makluk hidup. 

Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan mempertahankan serta mengganti jaringan 

yang ada dalam tubuh. Sumber protein dalam makanan terdapat dalam kacang-

kacangan dan daging. 

c. Mineral 

Unsur mineral adalah unsur kimia selain karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen 

yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada makanan terdapat dalam bentuk garam-garam 

organik. Sumber mineral dalam makanan terdapat dalam susu,  roti, sereal, keju, dan 

telur. 

 



d. Vitamin 

Vitamin merupakan sekelompok senyawa organik yang kompleks yang 

dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil agar tetap sehat. Jenis vitamin yang cocok 

diberikan untuk pasien DHF adalah vitamin C . Vitamin C merupakan salah satu 

vitamin yang sangat diperlukan bagi tubuh manusia terutama bagi manusia yang 

menderita penyakit demam berdarah. Hal ini dikarenakan vitamin C berfungsi untuk 

menjaga daya tahan tubuh. Sumber vitamin C yang dapat  dikonsumsi bagi penderita 

penyakit demam berdarah pada buah-buahan yaitu jeruk (Rosandy, 2013) 

B. Konsep Dasar Asuhan Keperawatan pada Anak Dengan DHF 

Asuhan keperawatan adalah proses atau tahapan-tahapan kegiatan dalam 

perawatan yang diberikan langsung kepada pasien dalam berbagai tatanan pelayanan 

kesehatan (Wong, 2010). Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan DHF 

menurut (Ridha, 2014)terdiri dari, yaitu 

1. Pengkajian 

Pengkajian merupakan proses yang sistematis yang dimulai dari pengumpulan 

data, verifikasi dan komunikasi data tentang klien (Potter & Perry, 2010). 

a. Identitas 

Identitas merupakan gambaran diri yang terseusun dari berbagai aspek sepeti 

nama, umur (pada anak DHF sering menyerang anak-anak dengan usia kurang dari 

15 tahun), jenis kelamin, alamat, pendidikan, nama orang tua, pendidikan orang tua, 

pekerjaan orang tua. 

b. Keluhan utama 



Keluhan utama merupakan keluhan yang dirasakan oleh pasien sehingga menjadi 

alasan pasien dibawa ke rumah sakit. Alasan atau keluhan yang paling menonjol pada 

pasien DHF untuk datang kerumah sakit adalah panas tinggi, anak lemah. 

c. Riwayat penyakit sekarang  

Biasanya adanya keluhan panas mendadak. Panas menurun hari ke 3 dan ke 7. 

Disertai keluhan nyeri telan, mual, muntah, anoreksia, diare/konstipasi, nyeri otot, 

nyeri ulu hati. 

d. Riwayat penyakit yang pernah diderita 

Penyakit yang pernah diderita oleh pasien, pada pasien DHF biasanya dapat 

terjadi berulang dengan tipe virus yang berbeda. 

e. Riwayat imunisasi 

Riwayat imunisasi adalah informasi mengenai tentang jadwal imuniasasi yang 

telah diberikan, apabila anak memiliki kekebalan tubuh yang baik, maka komplikasi 

dapat dihindarkan. 

f. Riwayat gizi 

Status gizi pada anak DHF biasanya bervariasi. Semua anak dengan status gizi 

yang baik maupun buruk dapat beresiko menderita DHF. Pada anak yang menderita 

DHF biasanya mengalami mual, muntah dan nafsu makan yang menurun. Apabila 

kondisi ini tidak ditangani maka dapat menyebabkan penurunan berat badan sehingga 

status gizinya menjadi kurang. 

g. Kondisi lingkungan 

Terjadi pada lingkungan yang penduduknya padat, lingkungan yang kurang 

kebersihannya. 



h. Pola kebiasaan 

1) Nutrisi dan metabolism, yaitu frekuensi, jenis, pantangan, nafsu makan menurun. 

2) Eliminasi alvi (buang air besar) biasanya anak mengalami diare ataupun 

konstipasi.  

3) Eliminasi urine (buang air kecil) yang perlu dikaji apakah sering kencing, sedikit 

atau banyak, sakit atau tidak. 

2. Diagnosa Keperawatan 

 Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien 

terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik berlangsung 

aktual maupun potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi 

respon klien individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan 

kesehatan (PPNI, 2017).  

 Diagnosa keperawatan yang ditegakkan dalam masalah ini adalah defisit nutrisi. 

Defisit Nutrisi merupakan suatu keadaan dimana individu mengalami penurunan 

berat badan atau beresiko mengalami penurunan berat badan, anoreksia karena tidak 

adekuatnya asupan nutrisi atau metabolism nutrisi untuk kebutuhan metabolic pada 

pasien yang menderita penyakit dengue haemorrhagic fever(Potter & Perry, 2010). 

 Menurut SDKI 2016 (Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia), penyebab 

diagnosa keperawatan defisit nutrisi adalah ketidakmampuan menelan makanan, 

ketidakmampuan mencerna makanan, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrient, 

peningkatan kebutuhan metabolism, faktor ekonomi dan faktor psikologis. 

3. Intervensi 



Perencanaan atau intervensi merupakan langkah berikutnya dalam proses 

keperawatan. Pada langkah ini, perawat menentapkan tujuan dan kriteria hasil yang 

diharapkan bagi klien dan merencanakan intervensi keperawatan. Pernyataan tersebut 

diketahui bahwa dalam membuat perencanaan perlu mempertimbangkan tujuan, 

kriteria yang diperkirakan atau diharapkan dan intervensi keperawatan (Andarmoyo, 

2013). 

Adapun rencaana keperawatan pada defisit nutrisi, tujuan menurut Nursing 

Outcome Classification(Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson, 2013)dan intervensi 

menurut Nursing Intervention Classification(Bulechek et al., 2013)dijabarkan sebagai 

berikut: 

Tabel1 

Tujuan dan Intervensi Keperawatan Berdasarkan NOC dan NIC pada Diagnosa 

Keperawatan Defisit Nutrisi 

Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi 

Defisit nutrisi 

Definisi: Asupan nutrisi 

tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan 

metabolism 

Batasan Karakteristik 

1. Berat badan menurun 

minimal 10% di bawah 

rentang ideal. 

2. Nafsu makan menurun 

3. Kram/nyeri abdomen 

4. Bising usus hiperaktif 

 

Setelah diberikan asuhan 

keperawatan selama …x24 

jam defisit nutrisi terataso 

dengan kriteria hasil. 

NOC: 

Status Nutrisi 

1. Adanya peningkatan 

berat badan sesuai 

dengan tujuan 

2. Berat badan ideal 

sesuai dengan tinggi 

badan 

 

NIC: 

Manajemen Nutrisi 

1. Kaji adanya alergi makanan 

2. Kolabolasi dengan ahli gizi 

untuk menentukan jumlah 

kalori dan nutrisi yang 

dibutuhkan pasien. 

3. Anjurkan pasien untuk 

meningkatkan protein dan 

vitamin C 

4. Yakinkan diet yang dimakan 

mengandung tinggi serat 

untuk mencegah konstipasi 



1 2 3 

 

5. Membrane mukosa 

pucat 

6. Sariawan 

7. Serum albumin turun 

8. Diare  

 

3. Mampu 

mengidentifikasi 

kebutuhan nutrisi 

4. Tidak ada tanda-tanda 

malnutrisi 

5. Tidak terjadi 

penurunan berat badan 

yang berarti 

 

Status Nutrisi: Asupan 

Nutrisi: 

1. Asupan kalori 

sepenuhnya adekuat. 

2. Asupan protein 

sepenuhnya adekuat. 

3. Asupan karbohidrat 

sepenuhnya adekuat. 

4. Asupan vitamin 

sepenuhnya adekuat. 

 

 

5. Berikan makanan yang 

terpilih (sudah dikonsulkan 

dengan ahli gizi) 

6. Ajarkan pasien membuat 

catatan makanan harian  

7. Monitor jumlah nutrisi dan 

kandungan kalori 

8. Berikan informasi tentang 

kebutuhan nutrisi 

9. Kaji kemampuan pasien 

untuk mendapatkan nutrisi 

yang dibutuhkan 

Monitor Nutrisi 

1. BB pasien dalam batas 

normal 

2. Monitor adanya penurunan 

berat badan 

3. Monitor tipe dan jumlah 

ativitas yang biasa dilakukan 

4. Monitor lingkungan selama 

makan 

5. Monitor turgor kulit 

6. Monitor mual muntah 

7. Monitor kadar albumin, total 

protein, Hb, dan kadar Ht 

8. Monitor kalori dan intake 

nutrisi 

 

 



 

4. Implementasi 

Pelaksanaan atau implementasi keperawatan merupakan komponen dari proses 

keperawatan dimana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang 

diperkirakan dari asuhan keperawatan dilakukan dan diselesaikan (Potter & Perry, 

2006). Pelaksanaan atau implementasi keperawatan lebih menekankan pada 

menyelesaikan atau melakukan suatu tindakan yang sudah direncanakan pada tahap 

perencanaan atau intervensi. 

5. Evaluasi  

Evaluasi keperawatan adalah tahap akhir dari proses keperawatan untuk 

mengukur respon klien terhadap tindakan keperawatan dan kemajuan respons klien 

kearah pencapaian tujuan (Potter & Perry, 2006). Evaluasi keperawatan terhadap 

pasien dengan masalah defisit nutrisi dilakukan dengan menilai status pernapasan 

berdasarkan kriteria hasil yang telah ditetapkan. 

 


